
 

 اجلُبَػَناءِ  ةُ اعَ ػػػػضَ بِ  ِذبُ الكَ  ػَمان  إِ 
 الِعْلِم َواحلَقِّ  َوَأْدِعَياءِ 

َهِج الَواِضِح الس َلِفيِّ احلَقِّ   اَل َمْن َساَر َعَلى ادلَنػْ
 

 :مَّ   ن  ض  ت  ت   و  
 ةزنَ رِ ة الص  يقَ لِ عْ التػ  

 ةيَ خِ الَ  افِ ودَ لس  لِ  وِ تِ رَ يَ زِ وَ  يِّ مِ يْ حَ الس   خِ يْ الش   ةِ الَ سَ ى رِ لَ عَ 
 ا:يهَ لِ يَ وَ 

 ؼارِ ؼ اذلَ ارِ عَ .د وعُ دْ ى ادلَ لَ عَ  فاشِ الكَ  د  الر  
ََ ِف وَ   :وِ اتِ ي   

 اتيبَ قِ عْ التػ   ةُ لَ اصَ وَ مُ 
 تاالَ قَ مَ  نْ مِ  اِنّ ودَ الس   اِبّ كَ ؼ الرِّ ارِ د.عَ  وُ بَ تػَ كَ  امَ  ضِ عْ بػَ  ىلَ عَ 

 
 بِػػَقَلم

 نزار بن ىاشم العب اس
 ابدلدينة النبوي ةة خريج اجلامعة اإلسالمي  

 ودافلف ابلس  وادلشرؼ على موقع راية الس  
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

علػى للػو و  ،ادلػممنن ة والسالـ على رسولو احلري  علػىوالصال ، رب العادلناحلمد هلل
 .أمجعنوأصحابو 
 ؛بعد أما
صاحل بن سػعد  الدكتور على زيرة فضيلة الشيخ والتعليقَ  ر هللا وحده يل التنبيوَ يس   فقد

لػ  ذ ومػا، ابلسػودافمبوقػع رايػة السػلف  ادلنشور الخية للسوداف -حفظو هللا-السحيمي 
 الشباب من االحنراؼ على صفاء دعوة احلق السلفية الصافية وصيانة إف شاء هللا إال حرصاً 

 والػػي يرفػػع بعضػػها ىالػػدعوات الخػػر مػػن  سنالفهػػا إىل مػػا -ف بػػالد السػػوداف و يىػػا-عنهػػا 
حػػن تيبيقهػػا والػػدعوة إليهػػا  الشػػديد سنالفو ػػا لكػػنهم لفسػػف والسػػنة شػػعار ورايػػة السػػلفية

اخنػراط  أو ،أعمػى تقليدٍ  أو، جبهلٍ  أو، من ىوى بقصدٍ  إما؛ )وعلمي ًا ف أحياف أخرى( اً عملي  
ين ذالػػػػ فيهػػػػا يبيػػػػة السػػػػروريةبيػػػػة كةماعػػػػة القاجلماعػػػػات احلز  أو أفػػػػراد سلالفيهػػػػا مػػػػن دعػػػػاة

ـٍ  تغي   أو، السنة صوف ثيابيتقم    فيتغػي رىمذلم وحتػو  نية وتبػد  مػن مجاعػات الػدعوات الس ػ فئػا
 .والسلفية سنةوه ابسم الي تبن  ذمنهج دعوهتم ال هبم وبسببهم مسارُ 

 الكػابر علمػانا مات كمػا بػن  ه اجلماعات واجلمعيات وادلنظ  ذمن ى كثياً  ا جتدذول    
مث  تبػػدأ ابلسػػلفية والسػػنة -حفظهػػم هللا-ربيػػع بػػن ىػػادي ادلػػدخلي اإلمػػاـ كالشػػيخ العالمػػة 

 ؛رؿ وتتحو  تتحو  
قػػد بيػ ن ػػا ذلػػم ىػػذا، » :-حفظػػو هللا-ي ادلػػدخلي قػػاؿ الشػػيخ العالمػػة ربيػػع بػػن ىػػاد    

من ُوِعَظ بغػيه.  اجلمعيات ما تقـو مجعي ة ابسم السلفية إال وتسقط على أّـِ رأسها. والسعيد
اجلمعيػػػػات ف العػػػػاف ابرؾ هللا فيػػػػ ، عنػػػػدكم ف برييانيػػػػا مجعيػػػػة أىػػػػل احلػػػػدي ، عنػػػػدكم ف 
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، وف مصر مجعيات، كلها هتاوت وسقيت على (ٔ)السوداف مجعية أنصار السنة ومجعية اثنية
وتعػػاىل مػػن فتةػػر دوا هلل تبػػارؾ  يا وذنهػػم السياسػػة.أّـِ رأسػػها، ينَسػػوف العلػػم يكػػوف ذن هػػم الػػدن

 ىذه الشياء.
ػػا مػػا قامػػت مجعي ػػة وأحتػػد اكم أف اثتػػون جبمعي ػػة اثبتػػة ا ف علػػ     ى ادلػػنهج وهللا رلػػر ب إ  
وإف  -ابرؾ هللا فيػ -لف  ىذه اجلمعي ات تكوف أىدافها دنيوي ة وسياسي ة، ميػامع ؛ السلفي

]لقػػاء مػػع بعػػض َلبػػة العلػػم مػػن  «-ابرؾ هللا فيػػ -كػػن ىػػذه تُػَواَ ػػو لب سػػوا علػػى النػػاس، ل
 ليبيا[.

عرفػػػة ابجلمعيػػات ف داخػػل الػػبالد ىػػػذه عنػػدي مأا » :-حفظػػو هللا- كػػذل قػػاؿ  و     
 الػػيمن أو ف ف السػػوداف أو فة ف مصػػر و ة سػػلفي  مػػا قامػػت مجعي ػػ ،فيػػ هللا ابرؾ ، وخار هػػا

! التنػػػػافى علػػػػى الر سػػػػات: أىػػػػدافها أىػػػػمِّ  مػػػػن حُ ُتصػػػػبِ !؛ تْ فَػػػػرَ احنَ البلػػػػداف إال و  يىػػػػا مػػػػن 
َلَقػْد َكػاَف َلُكػْم م: ))أقػوؿ لكػو ! البعيػد واالحنراؼ الضياع: النهاية مث  ! التنافى على المواؿو 

قػػػت مػػػن لَ !! انيَ اتمجعي ػػػ ت مػػػنَقػػػلَ مػػػا انيَ هللا فػػػدعوُة رسػػػوؿ (( ِف َرُسػػػوِؿ ا ِ  ُأْسػػػَوٌة َحَسػػػَنةٌ 
السػلف  مث  ا، هبػا الػدنيهللا  حَ تَ فَػػانتشػرت فمػفِت الػدنيا، و  ، مث  مسةٍد، مث من مسا َد أخػرى

الؿ ادلسػػا د إال مػػن خػػالعلػػم مػػا كػػانوا ينشػػروف  والفقػػة والتفسػػي الصػػاحل مػػن أامػػة احلػػدي 
ت إلينػا لَ َصػت الػدعوة السػلفية علػى أيػدي ىػمالء حػ  وَ ، و امتػد  هبػمهللا نفػع بيوهتم، و  ومن

]لقػػاء ىػػاتفي  «ت!!قػػدتز  اعت و ها اجلمعيػػات ضػػتْ لَ ا تػػداوَ ػم  لػػ مث  ، يكػػوف أحسػػن مػػاوىػػي علػػى 
 مسة ل[.
 بعضػها سػابقاً  كثػية أشػرت إىل  عن السلفية الواضػحة أسػبابٌ  رؿ والتحو  ا التبد  ذوذل    

 مجعيػة كانػت مػن أسػباب تغػي   -أخرى إف شػاء هللا تعػاىل بيا ا ف كتابةٍ  ر هللاُ ا يس  ذسيأيت إ-
؛  يىا من مجعيات العاف ومجاعاتو ادلنتسبة إىل السنة وتغي   الكتاب والسنة اخليية ابلسوداف

                                                           

 وَأقَػر ه فضيلُتو.ري رللسو ( وىي مجعية الكتاب والسنة اخليية ابلسوداف كما أخربه بذل  أحد حاضٔ) 

http://vb.noor-alyaqeen.com/t26627/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t26627/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t26627/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t26627/
http://vb.noor-alyaqeen.com/t26627/
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ختفػى  ال يذالػ إف شػاء هللا-خلػق لل ونصػحاً  للحػقِّ  ة وبيػااً م ػذلل ودفعػين إبػراءً  محلين ا ماذى
حفظػو -صػاحل السػحيمي  والتعليػق علػى زيرة شػيخنا الوالػدالتعقيػ   -عليو سبحانو خافية

ونزولػػػو علػػػى مجعيػػػة الكتػػػاب والسػػػنة  هللا حرسػػػها الخػػػية للسػػػوداف -هللا ووفقػػػو لكػػػل خػػػي
 .اخليية وكليتها العلمية جبربة

صػػاحل الػػدكتور  علػػى زيرة فضػػيلة الشػػيخ وتنبيػػوٍ  و مػػن تعليػػقٍ كتبتُػػ مػػافي كػػرتُ ذ  وقػػد    
 كػػالـٍ  اؿ مػػنىػػاتفي اجلػػو   أرسػػلو علػػىق علػػى مػػا أنػػين سػػأعلِّ  -حفظػػو هللا تعػػاىل-السػػحيمي 

والػػػي  -حرسػػػها هللا-العربيػػػة السػػػعودية  بعػػػد ر وعػػػو للمملكػػػة (عػػػن رسػػػالتن عبػػػارة وىػػػو)
ف  ينفَ َصػػػوالػػػي وَ  -كػػػر الركػػػابذ  حبسػػػ  مػػػا- الركػػػاب د.عػػػارؼ ادلػػػدعو إىل أرسػػػلها مػػػن مث  

 .-ابهللذ أعو - شرأ ابٌ ذ  ين كأبن   -للحق والصواب وفقو هللا تعاىل-الشيخ  إحداىا
ه ذق علػػى ىػػإال االمتيػػاء والتسػػل   -أصػػلحو هللا-ا ذعػػارؼ ىػػ فمػػا كػػاف مػػن ادلػػدعو    
عػن فضػيلة الشػيخ  -بػزعم دفاعػو وفػراغ صػربه-وهبػا  وبػ واالستئسػاد ا الوصػفذوى الرسالة

 مػػا، واجلُػػن ي والتشػػويو واالحتقػػارو بقلػػم الغػػيظ والتشػػفِّ بَػػتػَ كَ   متهافتػػاً  اً رد    َ تَػػفكَ ؛ السػػحيمي
ت ابلباَػػػل واذلػػػوى أبسػػػلوب ادلػػػوازا- إال للػػػدفاع عػػػن نفسػػػو -لعلمػػػي بػػػو وحالػػػو- بػػػوتَ كَ 

على بعض ما كتبو د.عارؼ  التعقيبات(على تعقييب عليو  اً رد   -ادلتحايل على احلقااق وقلبها
 مػػػن أيِّ  وأبدىن اثمػػػلٍ مػػػا يقػػػارب سػػػنتن، و قبػػػل كتبتُػػػ يذلػػػاالركػػػاب السػػػودان مػػػن مقػػػاالت( 

، ه احلقيقػة والنتيةػةذإىل ىػ -إف شػاء هللا-سيصػل  ف كالمو وسػياؽ قَػػْءء قالِػوِ  فينٍ  قاريءٍ 
فكتبػت والفهػم ادلعيػوب واالفػ اء الغاشػم(.  ابدلقلػوبػػ)نزار ىاشم القػراءة ده بسو   م ماسَ ووَ 
 ف مجلتها: هاه الكتابة ومسيتُ ذى -ابهلل وحده مستعيناً -

َهِج  اجلُبَػَناِء َوَأْدِعَياُء الِعْلِم َواحلَقِّ  ةُ اعَ ضَ بِ  ِذبُ الكَ  ػَمان  إِ ) اَل َمْن َساَر َعَلى ادلَنػْ
 (الَواِضِح الس َلِفيِّ احلَقِّ 
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 ين:ءو علتها على قسمن و ز 
 و:ى اجلزء الوؿ

 ةُ زنَ رِ الص   ةُ يقَ لِ عْ التػ  
 ةيَ خِ الَ  افِ ودَ لس  لِ  وِ تِ رَ يَ زِ وَ  يِّ مِ يْ حَ الس   خِ يْ الش   ةِ الَ سَ ى رِ لَ عَ 

 
 :واجلزء والقسم الثان بعنواف

 ؼارِ ؼ اذلَ ارِ عَ .د وعُ دْ ى ادلَ لَ عَ  فاشِ الكَ  د  الر  
 :اتووف َي  

 اتيبَ قِ عْ التػ   ةُ لَ اصَ وَ مُ 
 تاالَ قَ مَ  نْ مِ د.َعاِرؼ الرَِّكاِبّ الس وَداِنّ  وُ بَ تػَ كَ  امَ  بَػْعضِ  ىلَ عَ 

 
 ا.وأف ينفع هب رنعلها لو هو الكرمي خالصةً  أف هللا العظيم احلي القيـو سااالً 
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 ُةيَحِرالصَّ ُةيَقِلْعالتَّ
 ةيَرِخاَِّ اِنوَدلدُّلِ ِهِتاَرَيِزَو يِِّمْيَحالدُّ ِخْيالذَّ ِةاَلَدى ِرَلَر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 قوة إال ابهلل العظيم حوؿ وال وال

 أما بعد؛
 إىل -حفظػو هللا ووفقػو لكػل خػيٍ -صػاحل السػحيمي .دوصػوؿ فضػيلة الشػيخ  فإنو بعد

 السوداف ونزولو على كلية  ربة التابعة جلمعية الكتاب والسنة اخليية وسمالو عين حبس  مػا
: بتػػػػػػأريخ ىػػػػػػاتفيٍ  مػػػػػػن خػػػػػػالؿ اتصػػػػػػاؿٍ  -أصػػػػػػلحو هللا-ادلبلِّػػػػػػُن والناقػػػػػػُل عنػػػػػػو  أخػػػػػػربن بػػػػػػو

مػع فضػيلة  وحػدي إىل أف أ لى -بلِّنمع التنسيق مع ادل- خلصتُ ىػ؛ ٖ٘ٗٔ/شواؿ/ٕٕ
مث بػدا يل ، اذو ومناصػحتو حػوؿ زيرتػو ومنزلػو ىػعلي يخ السحيمي ف زلل إقامتو للسالـالش

 يل سػفراً  رَ د  مث أراد هللا أف قَػ ،ميلقػاً  أ لػى أال   بعد استخارة هللا تعػاىل ومشػاورة مػن شػاورتُ 
ـو)خارج العاصمة  ػممن  عدة اتصاالتٍ  فو دتُ  (اخلَر ، وأا علػى مػا السػفر لسػةاجل قنسِّ

 :للةلسة مبوعدٍ  برسالةٍ  حن أفاد هاه الرسالة بنصِّ ذلو ى فأرسلتُ 
، وقػد را عػُت نفسػي ف  لوسػي  ....سالـٌ علي ] ػـو أا ف سػفٍر ابلبػاص خػارج اخلَر

مػػع شػػوراي لػػبعض الخيػػار؛ لمػػوٍر سػػأكتبها ف مقػػاٍؿ عمػػا  -حفظػػو هللا-مػػع الشػػيخ صػػاحل 
وقػد حػذ ر   قري  ف )موقع راية السلف ابلسوداف( حوؿ زيرة الشيخ صاحل ىػذه للسػوداف.

ـُ ربيػػػع والعالمػػػة اجلػػػابري وا لعالمػػػة ن بػػػن ىػػػادي حفظهػػػم هللا مػػػن ىػػػذه كمػػػا تعلػػػم اإلمػػػا
اجلمعيػػات وىػػم ُخػػرَباء َنَصػػَحة حسػػيبهم هللا تعػػاىل وىػػم ُمَقػػد موف ف ىػػذا البػػاب، وف يكػػ ث 

والشػػيخ يعلػػم أف ىػػذه اجلمعيػػة قػػد  الشػػيخ صػػاحل ذلػػذا كمػػا ف يكػػ ث ف أمػػر إحيػػاء الػػ اث.
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فهػػل ىػػذا منػػزؿ ادلػػدعو الييػػار!! تغػػيت وتبػػد لت، بػػل يكفػػي سػػوءًا أف الشػػيخ نَػػػَزؿ ف ذات 
سنػػػدـ الػػػدعوة السػػػلفية الصػػػافية وزنفػػػظ شػػػباب السػػػوداف و ػػػيىم مػػػن التيػػػو واالضػػػيراب 

ويمسػػفين  ػػدًا أف يضػػع فضػػيلة الشػػيخ صػػاحل نفسػػو ف مكػػاٍف كهػػذا،  والتشػػويع علػػيهم !!
اىي  عن تدريسو لكتاب )حلية َال  العلم( لبكػر أبػو زيػد ادلػادح لسػيد قيػ  واليػاعن 

الشػيخ ربيػع وعامػػة السػلفين!! وكػػم سػيكوف ف ىػذا مػػن إشػكاٍؿ علػػى الشػباب الػػذي ال  ف
فعذرًا فإف  المػر  يعي وخدمٍة لىل البدع والضالؿ ! لكن هلل احلكمة البالغة وهللا ادلستعاف.

ال سنص ين ف ذات نفسي وإدنا ىو أمٌر شرعيٌّ دعويٌّ عاـ سيسألنا هللا عز و ػل عنػو، وفقػ  
وأنػػت ابخليػػار فيمػػا كتبتػػو لػػ  أف حتػػتفظ بػػو لنفسػػ  أو ُتْيِلػػع الشػػيخ وفقػػو هللا و ػػيه  هللا.

 عليو، والسالـ علي .
ولعػػل شػػيخنا يػػذكر أمػػر ، تنبيػػو: قػػل للشػػيخ: قػػد لب سػػوا عليػػ  وقلبػػوا لػػ  المػػور    
 ياء مث َعِلَم الشيخ حقيقة المر[.وكذهبما عليو بال ح (ٖ)وصاحبو (ٕ)مهراف

وفقػ  - تراىػا أيهػا القػاريء كمػا  -يقػاؿ كمػا- يضهاضِ ها وقَ ضِّ الرسالة بقَ ه ىي ذى    
 .-هللا دلايرضيو
ر وعػػو إىل ادلملكػػة العربيػػة  بعػػد -حفظػػو هللا ووفقػػو للخػػي-أرسػػل الشػػيخ صػػاحل  مث    
 رسالتن على ىاتفي اجلواؿ: -هللا حرسها-السعودية 
العلػػػم وعلمػػػو النػػػاس ودع عنػػػ  السػػػالـ علػػػيكم ي بػػػين اَلػػػ  » :الوىلالرسػػػالة  •    

بنيات اليريق واتقػوا هللا فيمػا وقعػتم فيػو مػن تفريػق السػلفين وكػف عليػ  لسػان  وال حتػـر 
الناس من اخلي إذا  ااهم من يعلمهم اخلػي واشػهد علػى مثػل الشػمى ف رابعػة النهػار وأمػا 

                                                           

َقل واستقر  أخياً )وإىل ا ف( مع عبد احلي يوسف تكاف من أعضاء اجلمعية وف مكت  َدعَوهِتا، مث ان  (ٕ) 
 السروري القييب وقناتو ادلسم اة زعماً )َيبة(.

 وقد َخَلَفو إىل ا ف ف ذات ادلكت  هبذه اجلمعية. (ٖ) 
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سػػػلفين تقليػػػدؾ بعػػػض الػػػذين يصػػػنفوف إخػػػوا م والتحػػػذير مػػػن السػػػماع لػػػبعض ادلشػػػايخ ال
 .«فسوؼ تسأؿ أنت وإيىم يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف إال من أتى هللا بقل  سليم

السػػالـ علػػيكم َالػػ  العلػػم ال يكػػذب وقػػد كػػذبتم علػػي أبربػػع  » ة:الرسػػالة الثانيػػ •    
 كذابت:
زعمػ  أن  -ٖ زعم  أن نزلت منػزؿ الييػار. -ٕ زعم  أن مع إحياء ال اث. -ٔ

أمػػػا هتديػػػدؾ مبقػػاؿ عػػػن فضػػػح الػػػدورة  زعمػػػ  أف ابػػػن رمػػزاف نصػػػحين. -ٗ أنيػػد احلػػػزبين.
فافعل ما بػدا لػ  مػا يلفػظ مػن قػوؿ إال لديػو رقيػ  عتيػد وقفػوىم إ ػم مسػئولوف وعنػد هللا 

 .«جتتمع اخلصـو ورحم هللا امرءا عرؼ قدر نفسو
 .هماا نص  ذوى

 : في نقاط -رًامختَص تعليقًا-وبالله وحده التوفيق والدداد فأقول 
 
لف  ؛ب إف شػػاء هللا تعػػاىلذيكػػ َالػػ  العلػػم ال ؛-حفظػػ  هللا- نعػػم فضػػيلة شػػيخنا •
ب عليػػ  ذأكػ -ولػن- وأا ف ،الر ػاؿ ومهػواة ولػيى مػن أخػالؽ العلػم وال كػةٌ لَ هْ ب مَ ذالكػ
أىػل أعرفػو بػل أحاربػو وأحػارب أىلػو مػن  وال ،إف شػاء هللا وحييػتُ  بقيػتُ  على  ػيؾ مػا وال

ولليعن واإلسقاط ل ويج ابَلهم  وبضاعةً  ونو وسيلةً ذيتخ ينذال-البدع والىواء والضالؿ 
السػػػلفين السػػػاارين علػػػى مػػػنهج الػػػدعوة السػػػلفية  كغػػػيي مػػػن َػػػالب العلػػػم -لىػػػل احلػػػق

 .-واب وأ ر اجلميعث حفظ هللا حيهم ورحم ميتهم وأ زؿ-ة ل  وعلمااها ال ِ 
ت عليػػػ  فليسػػػ ابتٍ ذمػػػن كػػػ -وفقػػػ  هللا-فضػػػيلة الشػػػيخ  و علػػػي  عيتَػػػاد   أمػػا مػػػا •    

 :فإن  ؛حقااق وبينات وإدنا ىي ابتٍ ذبك
 قػدشناً  -حفظػو هللا-ف تك ث لكػالـ الشػيخ العالمػة ربيػع بػن ىػادي ادلػدخلي  (ٔ)    
 حتاضػػر فكنػػتَ  ؛مػػن عشػػرين عامػػاً  أكثػػر إحيػػاء الػػ اث الكويتيػػة مػػن قبػػل ر مػػنذ  حينمػػا حػػ
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ت حقػااق إحيػاء الػ اث فَ ت وتكش ػرَ المػور وهَهػ تَ دَ حن بَ  نعم، يرذالتحاؾ ذعندىم بر م 
 ات ادلسػػػار فذبػػػ -وفقػػػ  هللا-الشػػػيخ  وأنػػػت فضػػػيلة ،هاتَػػػػوابعد هػػػاي عينػػػن تركتَ ذلكػػػل 

بػػن  والشػػيخ العالمػػة ن تكػػ ث لكػػالـ الشػػيخ العالمػػة ربيػػع والشػػيخ العالمػػة عبيػػد اجلػػابري
اجلمعيػػػة  هذها ىػػنِ مْ ن ِضػػه اجلمعيػػات كلهػػا وِمػػػذشػػػأف ىػػف  -حفظهػػم هللا- ىػػادي ادلػػدخلي

؛  قػاربتمػن الزمػاف  هػا فػ ةً هػا وتركتَ بػل قاَعتَ  شأ ا  يداً  ؼُ الي تعرِ  وكليتها م فلَػسػتة أعػواـٍ
الػدعوة السػلفية وشػباهبا  علػى حفاهػاً  مبفاصػلتها رادِ بَػتػُ ه اجلمعيػات و ذلكالمهم ف ىػ تك ث
عن الػدعوة  ه الكياات بعيداً ذم ىهُ تػْ عَ يػ  م ومَ هُ تػْ عَ يػ  ين ضَ ذالوشباهبم خاصة  للمسلمن ذاً وإنقا

 ف نػ ِّ  -وفقػ  هللا-بنفسػ     بػو فضػيلتُ  تَ حْ ر  َصػ ا مػاذىػ بػل ،السلفية الواضحة النقيػة
مني مشايخ  حذر »لقد: كػػػرتَ ذ الركػػػاب حيػػػ   الت  الػػػي نقلهػػػا عنػػػ  ادلػػػدعو عػػػارؼرسػػػ

 في أوروبا والمغرب والةزاار وأخيرًا لي د دوراتْقوإخوة أعرفهم بأسمااهم من َع
هػػا  ِ زْ وعػػدـ مَ  ةاحلريصػػن علػػى نقػػاء الػػدعوة السػػلفي-ف مػػن ادلشػػايخ السػػلفين ذَ إِ  «السودان

 منازلػػ  ىنالػػ  ضِ تَ رْ وف يَػػػ  َ مػػن الَمػػ -صػػفوىا ويبلبػػل شػػباهبا رسنالفهػػا ويعكِّػػ مػػافي ىارِ ْشػػوحَ 
بػػل  بنصػػحهم وبيػػا م لفسػػف الشػػديد!! تبػػايل تكػػ ث وال وأنػػت فضػػيلة الشػػيخ ال  َ بَػػوعاتػَ 

منػػ  حقيقػػة الظلػػم ذلػػم وليالهبػػم فضػػيلة  اذوىػػ ،هم ابلظلػػمتَ فْ َصػػالظػػادلن ووَ  هم منزلػػةتَ لْ زَ نْػػػأَ 
حسػيبهم - وأبنااهػا ات احلػرص علػى السػلفية ونقااهػاذوىػم بػ، -وفقػ  هللا للخػي-الشيخ 

وفقػػ  -الرحيلػػي وفكػػره وأنػػت فضػػيلة الشػػيخ إبػػراىيم روف مػػن الػػدكتور ذِّ روا وزنػػذ  حػػ -هللا
ابحلةػة - يػودِ وتصػف اقِ  حةػةٍ  وال بينػةٍ  تك ث بل تدافع عن الرحيلي بػال تبايل وال ال -هللا

ويفيػػده  -ات الصػػدورذبػػ وهللا علػػيمٌ - وو وقصػػدتُ عنيتُػػ مػػا اذفهػػ !!ب أيضػػاً ذابلكػػ -والربىػػاف
ػػػلِ وكػػػاف مُ  لَ هلل دلػػػن اثم ػػػ واحلمػػػد ابً ذفلػػػيى كػػػ ؛سػػػياؽ كالمػػػي ف رسػػػالي  بتفاصػػػيل المػػػور اً م 

 .والتاريخ
 ؛«  أن نزلت منزؿ الييارزعمُ »أما قول  فضيلة الشيخ:  (ٕ)    
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الييػار  ؿَ زَ فأين نَػػ ؛زلالة منزؿ الييار ال -وفق  هللا-فضيلة الشيخ  نزلتَ  فنعم قد    
فضػيلة  ي كنػتَ   فْ وإِ  !!والسػنة اخلييػة  ألػيى ف مجعيػة الكتػاب!! لو برارلػو ونشػاَو  نَ لِ عْ وأُ 

جلمعيػة  دٍ وتػرد   بالريػ ٍ  اتبعػةٌ  ه الكليػةذلف ىػ ؛ه الكليػةذعلى ى نزلتَ  -وفق  هللا-الشيخ 
الكليػة  يقولوف إف   ه الكلية أ مذلكن من تلبيسات بعض منسوب ى ،الكتاب والسنة اخليية

ومػػا   !الفصػػل بػػن اجلهتػػن اذىػػ مَ ػا القػػوؿ ولِػػذىػػ مَ ػلِػػ :وحنػػن نسػػأؿ عالقػػة ذلػػا ابجلمعيػػة!! ال
 :لآليت ا التلبيى أشيذى ضِ حْ دَ ولِ !! أىدافو 
 اتبعػاً  (ادلعهػد العػايل للدراسػات الشػرعية) ه الكلية ف السػاس كانػت معهػداً ذى /ٔ    

لػػ  ادلعهػػد مػػن ذ يػػدَ عِ إنشػػاء الكليػػة أُ  مث بعػػد ،ه الكليػػةذلػػ  ذلػػذ ؿ بعػػدحتػػو   مث ة،ه اجلمعيػػذذلػػ
 .داخل داارهتا  ديدٍ 

ػػػػػن أَ َمػػػػػ /ٕ      ىػػػػػم أعضػػػػػاءٌ  -قلػػػػػة إال- يهػػػػػاكِ ومالِ  هاته الكليػػػػػة وف عضػػػػػويذى ىػػػػػس 
 .والسنة اخليية وممسسوف جلمعية الكتاب

ه ذسػػي ىػػومدرِّ  مػػن أعضػػاء ه اجلمعيػػة الدعويػػة رلموعػػةٌ ذن يشػػارؾ ف بػػرامج ىػػَمػػ /ٖ    
 .الكلية

المن و يه عن  د.صالح ه الكلية كعميدىا ادلدعوذى بعض أعضاء عيدافِ  مَ ػلِ  /ٗ    
 ه اللحظة  !ذح  ى ه اجلمعيةذى

ه ذعالقػػػة ذلػػػا هبػػػ الكليػػػة ال أبف   حوف ويصػػػدعوف وينشػػػروف ف ادلػػػفيصػػػرِّ  ال مَ ػولِػػػ /٘    
 !! مَ ػػلِ ؛ على اإلَالؽ اجلمعية

ابلتػػاريخ وادلاضػػي  م  ِلػػيُ  يعػػي وال ومػػن ال- ى علػػى الشػػباب مػػن يلػػبِّ يبػػنِّ  ال مَ ػلِػػ /ٙ    
 إف كػاف صػادقاً  ت ل لهػا الكليػة عػن اجلمعيػةلَ َصػفَ رات الػي انػْ السػباب وادلػربِّ  -والتفاصيل

  !!ا التربي والفصاؿ ادلزعـوذى مَ لِ فَ  وإال، احلق ف  ريئاً  وشةاعاً  واضحاً 
ضػػػػيلة الشػػػػيخ صػػػػاحل ت دورة فنَػػػػلَ عْ ت مجعيػػػػة الكتػػػػاب والسػػػػنة اخلييػػػػة وأَ لَػػػػقَ نػَ / ٚ    

ا ذوهبػػ. ح بفصػػاذلاه الكليػػة وتصػػرِّ ذمػػن ىػػ اإللكػػ ون وف تتػػربأموقعهػػا  السػػحيمي مػػن خػػالؿ
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 ؿ منػزؿ الييػارزَ ب عليو أبنو نػَ ذمن الك -وفقو هللا- عاه فضيلة الشيخما اد   و يه يظهر أف  
ه ذمػػن ىػػ الشػػيخ نفسػػو زكػػى أفػػراداً  بػػل ،ا ادلنػػزؿذؿ ىػػزَ زلالػػة نَػػػ دعػػوى واىيػػة وأنػػو ال رلػػرد

 .الشديدعن  يىم لفسف  اجلمعية فضالً 
؛ «زعمػػػ  أف ابػػػن رمػػػزاف نصػػػحين»: -وفقػػػو هللا-قػػػوؿ الشػػػيخ ودعػػػواه  وأمػػػا( ٖ)    
 :فأقوؿ

وفقػػو هللا -فضػػيلة الشػػيخ ابػػن رمػػزاف  أمػػرَ  -تػػرى كمػػا-ه ذر ف رسػػالي ىػػُكػػذ أا ف أ    
هللا  ؾَ رَ بص ػ- ولكي تكوف أيهػا القػاريء ،-وفقو هللا-مناصحتو للشيخ صاحل  وأمرَ  -وحفظو
 :ه النقاطذمع ى فْ قِ  المر على حقيقة -ابحلق

مشػاسننا السػلفين  دورة الشيخ ونزولػو علػى اجلمعيػة خاَبػتُ  خرب حن علمتُ  -ٔ    
ا الشػأف ذهبػ -حرسػها هللا وسػاار بػالد ادلسػلمن-ابدلملكة العربية السعودية  -حفظهم هللا-

شػػى منػػو فتنػػة لنػػو سنُْ  ادلنػػزؿذا وىػػ عػػن احلضػػور وِ يِػػنْ مػػنهم مناصػػحة الشػػيخ وثػَ  ملتمسػػاً  َالبػػاً 
 - إىل تبصػػػيه ابلسػػػلفية الواضػػػحةإدلػػػاـ لػػػو ابحلقػػػااق ونسػػػعى حبػػػوؿ هللا ي الذالػػػ-الشػػػباب 

 .والتشويع عليهم
لنػو  ػزاه  -حفظػو هللا- بػن رمػزافا ضيلة الشػيخة فل  ومن ىمالء ادلشايخ ال ِ  -ٕ    
ـٍ  هللا خػػياً  قبػػل  قػػدشناً -يػػة الػػي كػػاف يزورىػػا وينػػزؿ عليهػػا ه اجلمعذحبقػػااق ىػػ ومعرفػػةٍ  علػػى إدلػػا
مػع فضػيلة الشػيخ صػاحل  -و يىػا فيهػا مشيخة الػدعوة السػلفية اخلػرباء وكالـ بعض التغيي

 .-وفقو هللا-السحيمي نفسو 
ََ أخربتُ  الشيخ صاحل السحيمي( ق اجللسة معمنسِّ )الخ  لَ صَ فلما ات   -ٖ     ي بَ و مبخا

أي ) وقلػػػػت لػػػػو ،-حفظػػػػو هللا-فضػػػػيلة الشػػػػيخ ابػػػػن رمػػػػزاف ن ضػػػػمنهم وِمػػػػ ه دلشػػػػاسنناذىػػػػ
ػػ  مػػن الزمػػاف وقػػد ع عنهػػا فػػ ةً يَػػقَ ه اجلمعيػػة وانػْ ذاؿ ىػػحػػ يعػػرؼ إف الشػػيخ صػػاحلاً  (:قللمنسِّ

ق القػػدمي بَ ْسػػي ادلُ ِمػػلْ لعِ -و َهػػبػ  بػػو ونػَ  لَ َصػػوات   وحَ ل  ورمبػػا اَصػػذالشػػيخ ابػػن رمػػزاف بػػ خاَبػػتُ 
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مشػػاسننا خاَػػ   نِمػػن َمػػ ه اللحظػػةذفػػإنين ال أعلػػم حػػ  ىػػ -مبػػدى العالقػػة بػػن الشػػيخن
 !!ه ذو حوؿ زيرتو ىحَ الشيخ واصَ 

ه ذالشػػيخ تعػػرؼ دتػػاـ ادلعرفػػة حػػاؿ ىػػ أنػػت فضػػيلة :-حفظػػو هللا-مث أقػػوؿ للشػػيخ     
مػػع بعػػض اإلخػػوة ىػػػ ٖٓٗٔإليػػ  عػػاـ  رفعػػتُ  وقػػد ،َويلػػة لفػػ ةٍ  عنهػػاَت ْعػػيَ قَ اجلمعيػػة وانػْ 

ه ذبعضهم حبسػ  معػرفي حبػاؿ ىػ إصرار بعد تهاقْ فارَ  أف بعد- اجلمعية هذإلصالح ى راً تصو  
، ل ذلػػ تَ رْ رِ   وُسػػموافقتَػػ ابتػػداءً  فأبػػديتَ  -وادلقػػ ح رالتصػػو   لػػ ذاجلمعيػػة أف أضػػع معهػػم 

حولػػو ر   للتشػػاو تَػػدَ معاوَ  منػػا َلبػػتَ  مكتػػوابً  رل  التصػػو  ذلػػ -وفقػػ  هللا-اسػػتالم   وبعػػد
 لػ  أال ابػد أبنػ  نػاتَ بػْ  َ رأيكػم وقػراركم أَ ذ لخػ مع اإلخوة على ادلوعد مث دلا  ئتُ  ،هذوتنفي

 ل ذبػ تُ رْ رِ ُسػ وقػد -حس  تعبػيكم- ل ل مشاورت  لبعض اإلخوة ا المرذـ على ىدِ قْ تػُ 
ف  إال أف يشػػاء هللا تعػػاىل رذ  اتمػػة أبف اإلصػػالح يتعػػ عنػػدي مػػن قناعػػةٍ  مػػا قَ لف كالمػػ  وافَػػ

ف ذَ إِ  .ه الكيػااتذعػن ىػ بعيػداً  نقيػةٍ  سػلفيةٍ  واالنيػالؽ بػدعوةٍ  ابدلفارقػةا ادلكػاف إال ذمثل ىػ
 لػػ   ئػػتَ ذه اجلمعيػػة ومػػع ذؿ والواقػػع ف ىػػاحلػػا تعلػػم -وفقػػ  هللا-أنػػت فضػػيلة الشػػيخ 

ََ هَ لِ بْ ن قػَ عندىا ومِ  ونزلتَ   .وهللا ادلستعاف !!!ها عرب اذلاتفتَ بػْ ا خا
ه ذلػػو ف ىػػ زلػػل   فػػال «أنيػػد احلػػزبينزعمػػ  أن »: قولػػ  فضػػيلة الشػػيخ أمػػا( ٗ)    

ه اجلمعية ذفه ؛صحيحٌ  بل ىو ،عنو و فإن لست برا عٍ لكن إف قلتُ  فيها وكتبتُ   الرسالة كقوؿٍ 
ومػن معػان  ،رةٌ متقػرِّ  تهػا معلومػةٌ مػن الزمػاف وحزبي   الشػيخ فػ ةَ  عنهػا فضػيلة انقيعتَ  أنت قد

 .والتمسػ  بػو ودرايػةٍ  السػليم إىل  ػيه عػن علػمٍ  ادلعهػود المر القػدمي ةُ سلالفَ  :احلزبية الكثية
ىػي ا ف تتػداخل  ه اجلماعػة وىػاذىػ ت مجاعة أنصار السػنة ل ػل حزبيػةقَ ه اجلمعية فارَ ذفه

تػػدريى بعػػض  ر  َمػػوأَ  بػػل أدىػػى، بػػل تػػدافع عػػن بعػػض أفرادىػػا ،بػػل وتشػػاركها دعػػوي ً  ،معهػػا
والسػػنة  ابتػػومػػة التابعػػة جلمعيػػة الكمنسػػوب مجاعػػة أنصػػار السػػنة ف كليػػة  ػػربة العلميػػة ادلزع

ه الكليػػة ذومسػػةد ىػػ ف عقػػر تَ ْيػػزك   -هللاوفقػػ  -وأنػػت لفسػػف فضػػيلة الشػػيخ  .اخلييػػة
 تَ حْ ر  َصػ وأنػت حبسػ  مػا، محزة من مجاعة أنصار السنة كأب زيد ن للةمعية أفراداً  التابعة
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 واثييػده للحزبيػة والبػدع وأىلهػاف للػدعوة السػلفية النقيػة حالو وشأنو ادلخالِ  من تعرؼ شيئاً 
للسػػػػوداف الخػػػػية(  -حفظػػػػو هللا-الشػػػػيخ صػػػػاحل السػػػػحيمي  حػػػػوؿ زيرة) :را ػػػػع مقػػػػاؿ]

سنػػدـ  علػػى أمثػػاؿ ىػػمالء شلػػا -وفقػػ  هللا- ا وثنػػانؾ فضػػيلة الشػػيخذفهػػل قولػػ  ىػػ[ ابدلوقػػع
ش ويشػػوِّ  واحلػػزبين ف العػػاف السػػوداف و يىػػا أـ يػػدعم احلزبيػػة ويػػدعم السػػلفية والسػػلفين ف

عػػػن السػػػلفية الواضػػػحة  ة ف َريػػػق العلػػػم ويزعػػػزعهم كػػػل زعزعػػػةٍ أَ علػػػى شػػػباب السػػػنة ادلبتػػػدِ 
ف  -ؾن   وثناحُ دْ مَ -اجلهات ابحلةة والربىاف ويوقعهم ه ذى ونقدوا ين  رحواذوعلمااها ال

قعهم ف أحضػػػػاف ويػػػػو  -م هللا برمحتػػػػوهُ مْ لِّ َسػػػػإف ف يُ -بػػػػل سيسػػػػوقهم  ،التيػػػػو والضػػػػياع حبػػػػار
و َحػدَ ومَ  ف(ابػن الد) ين أثػ  علػى رأسػهم وزعػيمهمذا العصر الذخوارج ى السرورية والقيبية

 -وفقػػ  هللا-يفضػػيلة الشػػيخ  -لفسػػف الشػػديد-لنػػ  ( زيػػد أبػػو) تزكيتػػ  مػػن كػػاف زلػػل  
ف مصػػػػلحة الػػػػدعوة السػػػػلفية وعامػػػػة  ا يصػػػػ   ذفهػػػػل ىػػػػ !هم بػػػػوتالشػػػػباب وربيػػػػ نصػػػػحتَ 
 م.م سلِّ فاللهم سلِّ   !!ادلسلمن
وأ ػا  ،ب عليػوذمن الكػ ي  لَ عَ  -وفقو هللا-عاه الشيخ اد   حقيقة ما مدىم لَ عْ ا يػُ ذوهب    

كمػا تػرى ف   -وفقػو هللا-ض الشػيخ عر  توف ي .عارية عن الربىاف واحلةة دعوى دلفسف رلر  
 فػر - نػزارهاـ ػالتِّػ -وفقػو هللا- رَ زيرتػو للسػوداف وإدنػا ابدَ ذ مآخػ عليػو مػنذ أخػ رسالتيو دلػا

و و ػيه مػن ونصػح بػو شػيخَ  قالػو نػزار ماع -من أراد هللُا َصْرَفو-لينصرؼ ب ذابلك -هللا لو
 ،ف بالد السوداف و يىا ادلسلمن وشباهبم خاصةً 

 عليػػو ف رسػػالي وال هػتُ نب   كمػػا تػرى لكػػل مػػا  -وفقػػو هللا- رض الشػيخف يتعػػ أقػوؿ:    
 -الً اكِ َشػمُ - وإدنػا سػار (عػارؼ الركػاب ادلػدعو أعػين)عى الدفاع عنػو والغضػ  ل لػو من اد  
ف  -وفق  هللا لكػل خػيٍ -القاريء  ستقف عليو أيها ات َريق التشويو واإلسقاط كماذف 
 (.ؼارِ ؼ اذلَ ارِ عَ .د وعُ دْ ى ادلَ لَ عَ  فاشِ الكَ  د  الر  ) عليو الردِّ  ثناي

الػػػذين يصػػػنفوف إخػػػوا م وأمػػػا تقليػػػدؾ بعػػػض »: -وفقػػػو هللا-قػػػوؿ الشػػػيخ  أمػػػا •    
والتحذير من السماع لبعض ادلشايخ السلفين فسوؼ تسػأؿ أنػت وإيىػم يػـو ال ينفػع مػاؿ 
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تعػين ن فَمػ ؛برىػاف ذلػا لفسػف دعػوى ال ه أيضػاً ذفهػ «وال بنوف إال من أتػى هللا بقلػ  سػليم
 وىػل تصػنيفهم حػقٌّ   !وىمفُ نػ  صَ  مَ ػولِ   !وىمفُ صنػ   ينذن الومَ !! فضيلة الشيخ هبمالء البعض 

ه الػػدعوة ذمػػن ىػػ هللا بػػو علػػي   مػػن   يذتػػو أتبػػع احلػػق الػػهللا وفضػػلو ومن   فػػأا حبمػػد  !وصػػحيحٌ 
مػن  وأ ػرح وأنقػد لوهؿ مػن عػد  وأعػدِّ  وحػديثاً  ف ركاب علمااها قػدشناً  ة ادلباركة وأسيالسلفي
 (وخربوه وهمُ لِ و نقدوا من عَ لِ  ْ ِلَ  ه ماتو شلن ف يعرفو لَ د من توافرت ف  يه وشاكِ وأنقُ )نقدوه 
)إف شػػاء هللا( وأر ػػو مػػن هللا الثبػػات وادلػػوت  -ابحلةػػة والربىػػاف- لدينػػو وعبػػاده انةً هلل وصػػي

أقوالنػا وكالمنػا ومواقفنػا بػن يػدي  ؿ عنأَ سْ نا أننا سنُ سناوإن لعلم كما يعلم مش .على ذل 
الػدعوة السػلفية  فَ خػالَ  واجلػرح دلػن والنقػدهػم وزنملػين للكػالـ لَ محََ  ا ماذى ؛هللا رب العادلن

حفظهػم هللا وأ ػزؿ -أف علماءا ومشػاسننا  ل  ميلقاً ذ يعين وال ،ةٌ مرعي   ومنهةها ل ا أمانةٌ 
وإدنػا سنر ػوف مػن يسػػتحق  وعبثػاً   زافػاً   ػوف مػن السػلفية كػػل أحػدٍ رِ سنُ  -ذلػم ال ػر والثػواب

 مِّ َسػوَ  واحػداً  مثاالً  -وفق  هللا-ن للمسلمن فضيلة الشيخ ػفبيِّ  وإال ؛كل االستحقاؽ ل ذ
عػن السػلفية ومنهةهػا  و ػو حػقٍّ  بغػي وحػديثاً  علماء السلفية قػدشناً  و َ أخرَ  :شخصاً  ولنا عينَ 

ه أ ػػم يبػػدعوف كػػل ذختيئػػتهم ىػػ تعػػين وف والئيِّ خَ ػيُػػ -حفظهػػم هللا-!!! وعلمػػانا (وهلمػػوه)
 بػال ادلخيئػن أحيػااً  ومن بعض روف من الخياءذِّ زن وسنر ونو عن داارة احلق بل قد سلييءٍ 
يبػادروف  وأحيااً  ،رندي قد ا  ل  على هنهم أف الصربذإ ذلم ويصربوف عليهم أحيااً  تبديعٍ 
و لف البِ ذابلتح  .والصرب ىل وأو   من التأخروْ أَ  دارير والتبديع بشرَو

 زناربوف احلدادية ومنهةهم ل م يبدعوف بال -وفق  هللا- ومشاسننا فضيلة الشيخ    
 !!مبتػدعاً  ومػن أخيػأ !!بدعػةً  دعػةٍ بلػيى ب لػ  حػ   علػوا مػاذورنازفوف ف  للتبديع مو  ٍ 

نسػػػأؿ هللا ، واوا وأضػػػل  فضػػػل   وحػػػديثاً  وحػػػاربوا خيػػػار العلمػػػاء قػػػدشناً  فػػػاحنرفوا فغلػػػوا كػػػل الغلػػػو
 .وا خرةالعافية والسالمة ف الدنيا 

-نا ن عليػو علمػاوراب   هللا بػو علػي   ي من  ذادلنهج السلفي احلق الواضح ال ا ىوذى    
 .-حفظ حيهم وأ زؿ ثواب اجلميعو  رحم هللا ميتهم
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ش علػى مشػيخة شػوِّ ا الصػنيع تُ ذا القػوؿ وهبػذهب -وفق  هللا-الشيخ  ةوإن  فضيل    
م عػػنه ال  المػػة وشػػباهبذفي احلػػق وتصػػرؼ بػػلف سلػػا وحػػقٍّ  بعلػػمٍ ف و يتكلمػػ ينذالسػػلفين الػػ

هللا  ناصرىم وتدعمهم وتقف بعدت ل  أفذوالوا   خالؼ  ،وعن دعوهتم السلفية الصافية
الدقيقػػػة اخلبػػػية علػػػى   ث لقػػػواذلم الناصػػػحة وتنبيهػػػاهتمتكػػػ أف تعارضػػػهم وال ذلػػػم ال سػػػنداً 

علػى  -وفقػ  هللا-الشػيخ  فإف موقفػ  فضػيلة ؛ادلخالفن من أىل الىواء والبدع وادلااعن
فين فيػػػو ابحلةػػػة والربىػػػاف  سػػبيل ادلثػػػاؿ مػػػن الػػػدكتور إبػػػراىيم الرحيلػػػي وكػػػالـ مشػػػاسننا السػػػل

يػػد اجلػػابري وفضػػيلة شػػيخنا بمػػة ربيػػع وفضػػيلة الشػػيخ العالمػػة عشػػيخنا الوالػػد العال كفضػػيلة
 حفظهم هللا مجيعاً -هللا البخاري  بن ىادي ادلدخلي وفضيلة الشيخ العالمة عبد العالمة ن

 ب!!!ذم اىيػػ  عػػن اهتامػػ  لناقديػػو ابلكػػمػػنك ابدلوقػػف ادلر ػػو لػػيى -وحفظػػ  علػػى اخلػػي
 ومساندتو وههوره مع علػي احللػيب الضػاؿ وحزبػو مػا شأف الدكتور الرحيلي ووقوفو رَ هَ هَ  وقد

 رَصػانَ فبػدؿ أف يػُ  .-حفظهػم هللا-مشػاسننا  قالػو فيػو يمكد خيػورة الر ػل وسػالمة وصػحة مػا
تعػاوف علػى  إنصػاؼ وال وال ا لػيى بعػدؿٍ ذفهػ !!مػواهَ تػ  ضػوا ويػُ ارَ عَ يػُ ؛ مواعَ دْ ويُػ دواي  م ىمالء ويُ 

ادلواقػػػػف  أف تقفػػػػوا جتػػػػاىهم أمجػػػػل -وفقكػػػػم هللا-وإف الظػػػػن فػػػػيكم فضػػػػيلة الشػػػػيخ ، اخلػػػػي
نزكػي علػى  ل  وهللا حسيبهم والذحنسبهم ك-الثقات العدوؿ المناء وأشرفها وأنبلها ل م 

 .-أحداً هللا 
 »وهلم ذوي القربى أشد مضاضًة: -وفقػػػ  هللا-ا قولػػػ  فضػػػيلة الشػػػيخ ذوكػػػ •    

أن يأتي الذى من  إيذاء الحزبيين أما نسػػػػتغرب ال .الحسام المهند عْقَو على المرء من
وف لػػ  إال اخلػػي يريػػد علػػى علمػػاء السػػلفية ل ػػم ال لػػيى منيبقػػاً  «يياق الخاصة فهذا ال
 عليهػا ف أوراب أو تَ لْػزَ اجلهػات الػي نػَ  هذف عليػو مػن حػاؿ ىػتِقػ مْ ػلَػ -رمبا- والتنبيو على ما

 ين قػدذللمسػلمن الػ ونصػحاً  -حفظكػم هللا-لػ  لنػ  مػن مشػيخة السػلفية  نصحاً   يىا
أبخػرى عػن  أو هم بصػورةٍ فِ رْ من التشويع علػيهم وَصػ يكوف بسب  نزول  عليهم أسوأ الثر

 أو مباشرٍ    وتقويت  للمخالفن ذلا بيريقمُ عْ ومن مث دَ  ،السلفية الواضحة ومنهةها الصاف
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و لكػػن تنب ػػ ،أىػػل عػػدؿٍ  أمنػػاء نصػػحةٌ  -حفظػػ  هللا-فهػػم لػػ  فضػػيلة الشػػيخ ،  ػػي مباشػػر
 .ضااعةً  مااعةً  ين يبغو ا عو اً ذوال ادي العكرلصي   فضيلة الشيخ

 

      
 :تنبيهاٌت

 -وفقػػو هللا-عػػن الشػػيخ صػػاحل السػػحيمي  -ف مقالػػو-الركػػاب  ادلػػدعو رَ َشػػنَ ( ٔ)    
 :الرسالة هذى

وقع الحسام  على المرء من وهلم ذوي القربى أشد مضاضًة- السالم عليكم»  
أن يأتي الذى من الخاصة فهذا اليياق لقد  إيذاء الحزبيين أما نستغرب ال -المهند
والمغرب لي في أوروبا  مني مشايخ وإخوة أعرفهم بأسمااهم من عقد دورات حذر

علي  وآخرىا حملة الكذاب الشر نزار ىاشم الذي كذب السودان والةزاار وأخيرًا
أصبح أوصياء السلفية  وىل. على حد قولو خمى كذبات بعد أن استفتى بعض المشايخ

أترك الةواب  ويسقيون من يسقيون على الصابع يرفعون من يرفعون يُػَعدوفالعالم  في
 .«وقفوىم إنهم مسمولون. نوَلبة العلم السلفيي للمشايخ

 :قًامعلِّ -بحول الله وقوته-فأقول     
ػالشيخ بنَ  أف   كرذ الرسالة أ ا ته ذف ى -ق  هللافو -تلحظ أيها القاريء       بَ ذِ و ُكػصِّ

 أدري مػا فػال ابت!!!ذها أربع كتَ بػَ ثػْ وف رسالتو ادلرسلة منو على ىاتفي أَ  ،ابتٍ ذك عليو مخى
لشػدة -ىا الركػاب رُ ها اشِ يَ قَ سْ أـ أَ  ؛إف شاء هللاوالد ْحُض  قها التفنيدُ حللي اخلامسة وأين ىي

 !! أـ زادىا مػن كيسػو حلنقػو وفػراغ -فَػَرِحو مبا وَ َد ادلنقِل  عليو حبوؿ هللا وقو تو ترحاً و م اً 
  !!صربه

 يُػَعػػػدوفالعالم  أصبح أوصياء السلفية في »وىل: -وفقػػػو هللا-أمػػػا قػػػوؿ الشػػػيخ  •    
 ال كػػػػالـٌ   !!فلفسػػػػف الشػػػػديد ويسقيون من يسقيون« على الصابع يرفعون من يرفعون
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قالػػو  ومػػا ،-وحػػديثاً  قػػدشناً -واقػػع الػػدعوة السػػلفية النقيػػة  وال تدعمػػو أدلػػة الشػػرع وقواعػػده
َ وبَػػ حَ َصػبػو مػن نَ  فواَصػووَ  وحػديثاً  قػدشناً  الكابر العلماء وف يَػُقْلوُ  لواقما  الشيخ من وصايةٍ   ن 

مػن أىػل  كػاف معػدوداً  ولػو عليهػا وعلػى أصػحاهبا د  و وسنالفػو مػن الخيػاء ورَ َفػخالَ  احلق ومػا
ويُػػَرد  إال صػاح   قولػو مػن ذيمخػ كػلٌّ » :لنو كما قاؿ اإلماـ مال  ؛السنة بل ومن علمااها

 .«عليو ومردودٌ  رادٌّ  إال انم ما»و، «ىذا القرب
ف  رةٍ مػمثِّ  ةٍ ليسػت بعل ػسنفػى علػيكم  فػال -هللا وفقػ -فضيلة الشػيخ  ة يل  أما القِ  •    

فضػػو وإدنػػا العػػربة ابحلػػق والدلػػة واحلةػػة والربىػػاف وإف كػػاف القااػػل ر  أو احلػػق وبيانػػو وقبولػػو
 .واحداً  والصادع بو فرداً 

 والنػيب، والػر الف الر ػل ومعػو والنػيب، الػر ىيط ومعػو النيبأييت »ة أنو وقد صح ف السن  
 الزمػةً   البػةً  وإف كانت القلة صػفةً ، ((َقِليلٌ  ِإال   َمَعوُ  لَمنَ  َوَما: ))وقاؿ تعاىل ،«أحدٌ  معوُ  ليى

ـ إىل  اية مياؼ دَ القِ ذ والبياف مناحلةة  أو السناف ق وااجماىدين ف سبيل هللا بقوةلىل احل
 ؛وفنااها احلياة الدنيا
 ((،مبُْمِمِننَ  َحَرْصتَ  َوَلوْ  الن اسِ  َأْكثَػرُ  َوَما: ))الكرمي فاهلل يقوؿ ف كتابو    
 ((،ا  ِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضل وؾَ  اَلْرضِ  ِف  َمنْ  َأْكثَػرَ  ُتِيعْ  َوِإفْ : ))ويقوؿ    
وا يت (( الص اِبرِينَ  َمعَ  َوا  ُ  ا  ِ  ِبِِْذفِ  َكِثيَةً  ِفَئةً  َ َلَبتْ  َقِليَلةٍ  ِفَئةٍ  ِمنْ  َكمْ : ))ويقوؿ    

 .هلل احلمد كثيةل   ذف 
رواه  «، فيػو  للغػرابءبدأ اإلسالـ  ريباً، وسيعود كما بػدأ  ريبػاً »: وف السنة أيضاً     
اٌس صػػػاحلوف قليػػػٌل ف اس سػػوٍء كثػػػٍي، مػػػن »قيػػل: مػػػن الغػػػرابء  قػػاؿ:  :، وف روايػػػةمسػػلم

لسلة الص حيحة[. «يعصيهم أكثر شل ن يييعهم  ]السِّ
 .«وحدؾ وإف كنتَ  احلق   ما واَفقَ  اجلماعة» :وقيل    
]سػنن ال مػذي  «مجاعػة محػزة السػكري أبػو»: -رمحو هللا- عبد هللا بن ادلبارؾ قاؿ    

(ٕٔٙٚ.]) 
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نسػػأؿ هللا أف رنعلنػػا مػػن أىػػل  ،اشٌ َعػػمُ  ِفٌّ رْ ُعػػ وواقػػعٌ  ةٌ شػػرعي   ة أىػػل احلػػق حقيقػػةٌ فقل ػػ    
 .احلق

واليوااػػػػػف  ؽرَ العػػػػػارفن أبحػػػػػواؿ الر ػػػػػاؿ والِفػػػػػ بفضػػػػػل هللا أف   رٌ ومتقػػػػػرِّ  ومعلػػػػػوـٌ  •    
أىل العلػم وأىػل  وىم خواص   قليلةٌ  ةٌ ىم قل   -وحديثاً  قدشناً - أصحاهبا والناقدين ذلا ولقواؿ

- فااو ذلػػػميتػػػو واصػػػيئوىػػػم بتوفيػػػق هللا العظػػػيم وهت ،وقػػػدراً  احلػػػدي  والثػػػر وأعالىػػػم فضػػػالً 
بقية أىل العلم وعامػة المػة اإلسػالمية ممنػة  كفوا ويكفوف -((َوسَنَْتارُ  َيَشاءُ  َما سَنُْلقُ  َورَب  َ ))

والر ػاؿ ف ابب العلػم والػدين  والتعديل والبحػ  والتنقيػ  عػن حػاؿ الػدعاة والػرواة اجلرح
 ؛والدعوة إليو

 :-رمحو هللا تعاىل-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية     
ػػػِة اْلبِػػػدَِع ِمػػػْن َأْىػػػِل »     ػػػن ِة َأْو اْلِعبَػػػاَداِت َوِمثْػػػُل َأِام  اْلَمَقػػػااَلِت اْلُمَخاِلَفػػػِة ِلْلِكتَػػػاِب َوالس 

ُهْم َواِ ػػٌ  اِبتَِّفػػاِؽ اْلُمْسػػ ػػن ِة؛ فَػػِإف  بَػيَػػاَف َحػػاذلِِْم َوحَتْػػِذيَر اْلُم ػػِة ِمػػنػْ ِلِمَن، اْلُمَخاِلَفػػِة ِلْلِكتَػػاِب َوالس 
بَػػٍل: الر ُ ػػلُ  َيُصػػوـُ َوُيَصػػلِّي َويَػْعَتِكػػُف َأَحػػ   إَلْيػػ  َأْو يَػػػَتَكل ُم ِف َأْىػػِل  َحػػ   ِقيػػَل ِلَمْحَػػَد بْػػِن َحنػْ

َػػ َػػا ُىػػَو ِلنَػْفِسػػِو َوِإَذا َتَكل ػػَم ِف َأْىػػِل اْلبِػػدَِع فَِإدن  ـَ َوَصػػل ى َواْعَتَكػػَف فَِإدن  ا ُىػػَو اْلبِػػدَِع  فَػَقػػاَؿ: إَذا قَػػا
 .ِلْلُمْسِلِمَن َىَذا َأْفَضلُ 

؛ إْذ فَػبَػػػػن َ      ٌّ ِلْلُمْسػػػِلِمَن ِف ِديػػػِنِهْم ِمػػػْن ِ ػػػْنِى اجلَِْهػػػاِد ِف َسػػػِبيِل ا ِ  َأف  نَػْفػػػَع َىػػػَذا َعػػػا
َهاِ ِو َوِشْرَعِتِو َوَدْفِع بَػْغِي َىُماَلِء َوُعْدَواِ ِْم َعَلى َذلِػَ  َواِ ػ ٌ  َعلَػى  َتْيِهُي َسِبيِل ا ِ  َوِديِنِو َوِمنػْ

يُن وََكػاَف َفَسػاُدُه اْلِكَفايَِة اِبتِّفَ  ُ لِػَدْفِع َضػَرِر َىػُماَلِء َلَفَسػَد الػدِّ اِؽ اْلُمْسِلِمَن، َوَلْواَل َمْن يُِقيُمُو ا  
لُػوَب َأْعَظَم ِمْن َفَساِد اْسِتياَلِء اْلَعُدوِّ ِمْن َأْىػِل احْلَػْرِب؛ فَػِإف  َىػُماَلِء إَذا اْسػتَػْوَلْوا َفْ يُػْفِسػُدوا اْلقُ 

يِن إال  تَػبَػًعػا، َوَأم ػا ُأوَلئِػَ  فَػُهػْم يُػْفِسػُدوَف اْلُقلُػوَب اْبتِػَداءً َوَما ِفي ]رلمػوع الفتػاوى/  «َها ِمْن الػدِّ
 [.ٕ٘ج

َوذِلَػَذا َوَ ػَ  بَػيَػاُف َحػاِؿ َمػْن يَػْغلَػُط ِف احْلَػِديِ  َوالرَِّوايَػِة، »: -رمحػو هللا-إىل أف قاؿ     
يَػػا، َوَمػػْن يَػْغلَػػُط ِف الز ْىػػِد َواْلِعبَػػاَدِة؛ َوِإْف َكػػاَف اْلُمْخِيػػُد اْلُمْةَتِهػػُد َوَمػػْن يَػْغلَػػُط ِف الػػر ْأِي َوالْ  ُفتػْ
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ُب َمْغُفورًا لَػُو َخيَػُمُه َوُىػَو َمػْأُ وٌر َعلَػى اْ ِتَهػاِدِه، فَػبَػيَػاُف اْلَقػْوِؿ َواْلَعَمػِل ال ػِذي َدؿ  َعَلْيػِو اْلِكتَػا
 .«ِف َذِلَ  سُلَاَلَفٌة ِلَقْوِلِو َوَعَمِلوِ  َوالس ن ُة َواِ ٌ ؛ َوِإْف َكافَ 

حنن ال ند عي العصمة ف أام ػة اجلػرح والت عػديل »: -رمحو هللا- ىيبذالاحلافظ قاؿ و     
لكػػن ىػػم أكثػػر النػػاس صػػواابً وأنػػدرىم خيػػًأ وأشػػد ىم إنصػػافاً وأبعػػدىم عػػن الت حامػػل، وإذا 

فتمس   بو واعضض عليو بنا ػذي  وال تتةػاوزه فتنػدـ ومػن تعديٍل أو  رٍح  على (4)ات فقوا
شذ  منهم فػال عػربة بػو، فخػلِّ عنػ  العنػاد واعػط القػوس ابريهػا، فػوهللا لػوال احلف ػاظ الكػابر 

 ([.ٕٛ/ٔٔ]السي ) «(5)ادلنابرخليبت الزادقة على 
لىػػػل م واعػػػ افهم ن عظػػػيم تواضػػػع علمػػػاء الػػػدعوة السػػػلفية وتسػػػليمهم لغػػػيىوِمػػػ    

قالػػو  وقبػػوؿ أقػػواذلم مػػا وتقػػدشنهم ف ابب اجلػػرح والتعػػديل مهموتقػػد   التخصػػ  بتخصصػػهم
ي عَ ميػػػالَ »فقػػػاؿ:  ل عػػن سػػػيد قيػػ ئِ حػػػن ُسػػػ -رمحػػػو هللا تعػػاىل-العثيمػػن العالمػػػة الشػػيخ 

مبملفػو لكن قد كت  العلماء فيما يتعلػق   ل،لكت  سيد قي  قليلة وال أعلم عن حاؿ الر 
-الشيػخ عبد هللا الػدويع  عليو، مثػل ما كتبػو ، كتبوا مالحظاتٍ (هالؿ القرلف) ف التفسي
وف  ػيه. فمػن  ف التفسػي مالحظػات عليػووكت  أخػوا الشػيخ ربيػع ادلػدخلي ، -رمحو هللا

 ]لقاء مبدينة  دة[. «أف يرا عها فليا عها    أحَ 
ت حقيقة الدعوة السرورية ينما ههر ح -رمحو هللا- اإلماـ العالمة اللبان وِ لِ بْ ن قػَ ومِ     
قد كنا »: ما معناه يرمحو هللا ؛ فقاؿلو وهاىرةٍ  حةٍ ضليست بوا ف بداية المر انتة وكالقيبي

                                                           

 ( وإذا اختلفوا فبالر وع بعد هللا إىل قواعد ىذا الفن تظهر احلقااق ويُػْعَرؼ الصواب الرا ح، كػ: اجلرح يقد ـٗ)
ـٌ على  يه، وأىل البالد من أىل الدراية  على التعديل أصالًة، وعند التعارض يفص ل، والناقد اخلبي مقد 

 والمانة أدرى مبن عايشوه، والقرين أدرى بقرينو إال إذا دخل اذلوى!! والعياذ ابهلل!!
ح والت عديل ليست منحصرًة يفيد أف  قواعد اجلر  -رمحو هللا-( وىذا الكالـ العظيم من اإلماـ الذىيب ٘)

رمحو هللا -فَحْس  ف الرواية بل جتري بعمومها على كلِّ من تكل م ف العلم الشرعي والدعوة إىل هللا؛ كما بن  
 .]نقالً عن إعالـ المة[ «خليبت الزادقة على ادلنابر»ذل  بقولو:  -تعاىل
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 مػػا كنػػا نعػػرؼ ىػػمالء ، وأا   لنػػا أ ػػم علػػى حػػقٍّ فتبػػن   ن أف إخواننػػا ف ادلدينػػة متشػػددوفنظػػ
 .«القـو

ا ذمػػن أىػػل ىػػ -وحػػديثاً  قػػدشناً - السػػلفين وموقػػف الكػػابر العلمػػاء صػػنيع ا ىػػوذىػػ    
ال ادلعارضػػػة  -أاثهبػػػم هللا مجيعػػػاً - العلػػػم والفضػػػل ف الشػػػأف وإف كػػػانوا مػػػن َالهبػػػم ودو ػػػم

 رَ ا تقػر  ذة. فػإعػن وصػفهم ابلقل ػ ووصػفهم ابلقبػيح فضػالً  والتحقػي مػن شػأ م واليعن والغمز
 ه الياافػػػة العلميػػػة الفريػػػدةذدرة ذلػػػوالنػػػ ةفػػػإف الوصػػػف ابلقل ػػػ -ررِّ حبمػػػد هللا متَقػػػ وىػػػو-ا ذىػػػ

-واقػػع المػػر وحقيقتػػو  ف وصػػفهم ابلوصػػاة والوصػػياء ىػػو ف عػػدد الصػػابع أو و علهػػم
والتخصػ  ف  عػاف ذلػم ابالنفػراد والتميػزذواإل العػاَر  اية ادلػدح والثنػاء -بفضل هللا وقوتو

 ((.اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوا  ُ  َيَشاء َمن يُػْمتِيوِ  ا  ِ  َفْضلُ  َذِل َ )) ا الباب العظيمذى
وتفريػػق السػػلفين  ابلظلػػم -وفقػػ  هللا-ا فػػإف وصػػف  ذلػػم فضػػيلة الشػػيخ ذعلػػى ىػػ    

مػن  وتقليػ  احلقػااق علػى ادلسػلمن وشػباهبم خاصػةً  اإلنصػاؼ ذلػم ميلقػاً  من الظلػم وعػدـلَ 
 ف  ذلػم بعيػداً رْ النافعػة وَصػسن للدعوة السػلفية الصػافية النقيػة وعلومهػا َالب العلم ادلتلمِّ 

 .ل ذم خالؼ تْ والوا   احلَ  اذى م العلمية ادلنهةية ف زمن الفاهتعن داار 
مػػػػػع إقامػػػػػة مشػػػػػايخ الػػػػػدعوة السػػػػػلفية  -وفقػػػػػ  هللا-أنػػػػػت فضػػػػػيلة الشػػػػػيخ  وىػػػػػا    

مػن أقوالػو  -ىػداه هللا-الرحيلػي الػدكتور إبػراىيم  ادلتخصصن احلةج والرباىن على ادلدعو
 -رمحػػو هللا-الـ العالمػة اللبػان معنػػا قبػل قليػل كػ ر  وَمػ «تو ػد السػرورية ال»: كقولػوالػو  عَ وفِ 

 واحػدٍ  مػع مشػاسننا وقفػة ر ػلٍ  الوا   أف نقف مجيعػاً  فكاف ،«وأ م خار ي ة عصري ة» فيهم
علػى شػباب  لنػو خيػرٌ ؛ يراً ذوحتػ تنبيهػاً  علػى شػاكلتو من إبػراىيم الرحيلػي وفكػره ومػن يسػي

فكػاف . مع  اية التلبيى للحقااق  ٌ قلِّ ذلم عن السلفية الصافية وعلمااها ومُ  وصارؼٌ السنة 
 .أىلو تو ونصرةرَ صْ يليق ابحلق ونُ  موقفاً  -وفق  هللا-منكم فضيلة الشيخ  ادلر و

أف رنمػػع كلمػػة  ونر ػػوه نسػػأؿ هللا -كغػػيي مػػن َػػالب العلػػم- وأا كيويلػػ  علػػمٍ     
 .ف كل شأفٍ على احلق  مشاسننا وحنن معهم
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عػػن مبػػدأ  وبعيػػدٌ  -وحػػقٍّ  لكػػل َالػػ  علػػمٍ - اً  ػػد   زلػػزفٌ  ت الوقػػت إنػػو لمػػرٌ اذوف     
دلػػن قػػاؿ ابحلػػق وقػػاـ بػػو أف جتػػد بعػػض ادلشػػايخ ادلعػػدودين  بػػو شػػرعاً  النصػػرة والتأييػػد ادلػػأمور

 ببنػػت شػػفة ف وسػػط َالبػػو أو يشػػي يصػػمت وال نسػػوبن علػػى دعػػوة السػػنة السػػلفية َمػػواحمل
فيػػو الصػػادعن ابحلػػق  يناصػػر وموقػػفٍ  أبدىن كلمػػةٍ  -تػػو يههم وإرشػػادىم زلػػل   وىػػو-و سػػامعي

 اليػالب ومػن حولػو أنػو يسػي ل  لػيعلمذىم وجترزنهم دلن يستحق دِ قْ والقاامن بو ف ابب نػَ 
ػػػريقهم ادلرضػػػي وىػػػم ف أحػػػوج احلا ػػػات يِّ ات خَ ذعلػػػى  لصػػػدؽ  -بػػػل الضػػػرورات-هػػػم َو

سندـ  ال ه ادلواقفذلف الصمت والسكوت ف مثل ى؛ اذى النصح والتو يو ف عصر الفتنة
 .احلق وأىلو والمة اإلسالمية بل على العكى دتاماً 

 -وفقػػو هللا- و أف الشػػيخ صػػاحلاً تِػػعػػارؼ الركػػاب ف مقالػػة هتافُ  ادلػػدعو رَ ذََكػػ قػػد( ٕ)    
كػػاف الوا ػػ  علػػى   :فػػأقوؿالشػػموف اإلسػػالمية؛  حتػػت تو يػػو ورعايػػة وزارة إىل السػػوداف  ػػاء

ف نيابػػة ويل أمػػر ادلسػػلمن  ه الػػوزارة ل ػػاذذلػػ يكػػوف اصػػحاً  أف -وفقػػو هللا-فضػػيلة الشػػيخ 
ه اجلمعيػػة ذ ىػػتغػػي   البيػػاف الناصػػح حقيقػػةَ  ذلػػا كػػل نػػاً التابعػػة ذلػػا ابدلملكػػة العربيػػة السػػعودية مبيِّ 

 بػدالً  -ؿ كػل العلػموالتبػد   ي  ل  التغػذب لف الشيخ على علمٍ - عليها وعلى كليتها ؿَ زَ الي نػَ 
ػػ -وفقػػو هللا-فكيػػف والشػػيخ ؛ مػػن القػػدـو والنػػزوؿ عليهػػا  أبػػو ادلػػدعو ىلفسػػف الشػػديد زك 

 ا مػن النصػح لفمػةذى فهل( رأس خوارج العصر)مادح ورافع عقية ابن الدف  ن محزة زيد
فعلػػى شػػيخنا  ؛وأصػػولو وحزبػػو ا الفكػػرذحلػػرب ىػػ اإلسػػالمية ووالة أمرىػػا السػػاعن بكػػل قػػوةٍ 

، ا المػرذف ىػ مرا عة موقفو وإعادة النظػر -مع كل االح اـ والتقدير- وفقو هللا لكل خيٍ 
الهبػػم ونتقػػر   كيػػالب علػػمٍ  وحنػػن ف السػػوداف و يىػػا  ب إىل هللاحنػػ  علمػػاءا السػػلفين َو

يثلج على أساس ادلنهج السلفي الصاف و  المة اخلي وتعليمهم ل  ويفرحنا قدومهم عليناذب
السػلفي نفسػو أف نسػكت عػن الخيػاء  ات ادلػنهجذعلػى  لػ  أبػداً ذيعػين  صدورا لكػن ال

ىػػوى  أو ذلػػا جبهػػلٍ  لَ ص ػػوأَ  أة فيػػوَػػالب العلػػم وادلبتػػدِ  ا انتشػػرت ف العامػػة وصػػغارذإ خاصػػةً 
عػن أرض  ب والبػدع وىػي بعيػدةٌ فيهػا اجلهػل والتحػز   يكثػر اجلهل والبدع واذلوى ف بيئةٍ  أىلُ 
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عػػػن الػػػدعوة  يصػػػرؼ أىػػػل بػػػالدا مػػػااليػػػرؼ ع فكيػػػف نسػػػكت ونغػػػض   ؛العلمػػػاء السػػػلفين
الهبػػػػا ويػػػػرميهم ف أحضػػػػاف سلالفيهػػػػا  ! السػػػػلفية نسػػػػأؿ هللا العافيػػػػة  الصػػػػافية وعلمااهػػػػا َو
 .والسالمة
 قاذلػا فضػيلة علػى كلمػةٍ  -وتفصػيلٍ  سبق مػن بيػافٍ  ما على ضوء- و أخياً مث أنبِّ ( ٖ)    

 بػػػن إبػػػراىيم لؿ اإلمػػػاـ ن ف دورة -حفظػػػو هللا-ي الػػػدين يػػػزلصػػػاحل  الػػػرمحن الشػػػيخ عبػػػد
واحػد مػنهم يقػوؿ يل: أرسػل يل رسػالة شػيخ ...»ىػػ: ٖ٘ٗٔالشيخ ف ذي القعػدة مػن عػاـ 

نػزار ىاشػم هللا يهػدينا وإيه يقػوؿ إنػ  عنػدؾ ؿ امسػو نػزار سػوادن مػا أدري إيػع، صاحل يقو 
 !!«...ال ما نسمع ل أربعة أخياء تتوب منها توبًة وإ

 وعليػ ب ورزنػو ابديػةٌ ذوعالمػة الكػ ،عػن الربىػاف واحلةػة عػارٍ  وكػالـٌ  قػوؿٌ  فإنو أيضػاً     
أنػػو مػػن  ويبػػدو ،ه الكتابػػةذال ادلثبتػػة ف ىػػالرسػػا ف ونظػػرٍ  أبدىن مقارنػػةٍ والتلفيػػق ادلكشػػوؼ 

ىػػػداه هللا وتقليبػػػو  وِ تِػػػهْ واف ااػػػو وبػُ  بػػػوذعلػػػى الشػػػيخ وفقػػػو هللا وك - ػػػيه أو- تلبػػػيى الناقػػػل
قالػػو  اليقػػن أف مػػا م علػػملَ عْ نػَ وأا و ػػيي مػػن َػػالب العلػػم ف السػػوداف و يىػػا لَػػ ،للحقػػااق

كػل  حَ رَ أفْػػ -عػن نزولػو علػى مػن نػزؿ فضػالً -ى من زك   ياً فضيلة الشيخ صاحل السحيمي مزكِّ 
السػػػلفية الصػػػافية ىػػػم عليػػػو مػػػن سلالفػػػة الػػػدعوة  ق هللا لبيػػػاف حػػػاذلم ومػػػاين وف ػػػذاحلػػػزبين الػػػ
ـُ حَ رَ فْػػػوأَ  ،نن البػػا ن احلػػق عو ػػاً ل  ادلػػااعن وادلتلػػوِّ ذكػػ حَ رَ فْػػػالواضػػحة وأَ   هم كػػل الفػػرح اهتػػا

ب ذابلكػػ -وأفضػػل وأعلػػم منػػو أ ػػل   شلػػن ىػػو- عػػن  ػػيه فضػػالً  لنػػزار -وفقػػو هللا-الشػػيخ 
إف شػاء هللا لػ  ذوكػل  ،شلػن علػى شػاكلتو اؾ ادلدعو عارؼ الركاب و ػيهذمنهم و  ،واالف اء

ة هللا ه سػن  ذفهػ؛ احلػق يسػي داـ أنػو علػى مػا بفضل هللا وحػده وقوتػو كػل َالػ  حػقٍّ  يضر ال
البػػػدع  مػػػن أىػػػل-ابوف ذواجلهػػػالء والكػػػ ط السػػػفهاء وال مػػػارأف يتسػػػل  : الكونيػػػة ادلاضػػػية

 ؛على أصحاب احلق والصدع بو -ى الخياءوادلخالفن وأىل اإلصرار عل والىواء
 بصيةً  هللا رزقو قد الذي ادلممنُ  أراد فإذا»: -رمحو هللا تعاىل- بن القيمإلماـ اقاؿ ا    

 والبػػػػدع الىػػػواء مػػػن فيػػػو النػػػاس مػػػا وأراه كتابػػػو ف وفهمػػػاً  رسػػػولو سػػػنة ف وفقهػػػاً  دينػػػو ف
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 أراد فػإذا وأصػحابو، هللا رسػوؿ عليػو كػاف الػذي ادلستقيم الصراط عن همبَ وتنك   والضالالت
َِّ  الصػػراط ىػػذا يسػػل  أف ػػ حِ دْ قَػػ علػػى ونفَسػػ نفليػػو عػػنهم فيػػو البػػدع وأىػػل اؿاجله   عليػػو َو

 ]مدارج السالكن[. «منو وحتذيرىم عنو الناس وتنفي بو وإزرااهم
الهبػػم مشػػيختنا السػػلفية وسػػاار مجيعػػاً  لقيػػـو أف يوفقنػػاؿ هللا العظػػيم احلػػي اأأسػػ      َو

 يهػػػػدي ضػػػػاؿ ادلسػػػػلمن للحػػػػق والصػػػػراط وأف ،ويرمحنػػػػا لنػػػػا وأف يغفػػػػر ،للحػػػػق والصػػػػواب
 وصحبو. على رسول  وللو موسلِّ  مالله وصلِّ  .هلل واحلمد ،ادلستقيم
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